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 الباب األّول

 مقّدمة

 خلفية البحث .أ

املصادر الرئيسية يف تنفيذ واجبات اخلالفة. يؤكد القرآن أنه  ىحدإالقرآن هو 

فقط من خالل التمسك ابلقرآن بنجاح يف العامل ويف اآلخرة ميكن حتقيقه. يتم 

الكشف عن القرآن يف الواقع حىت يتمكن الرسول وشعبه من أتسيس القانون بني 

يقة القرآن الكرمي متاما أنه الرجال. القرآن مفيد جدا للبشر لتقوية إمياهنم ويؤمنون حبق

ال يوجد شيء أعلى من القرآن. حقا من بني متطلبات اإلميان اليت يتطلبها هللا 

سبحانه وتعاىل. لإلنسان أن يؤمن ابلقرآن ألن القرآن هو كتاب شامل فيه كل ما 

 .1وس على البشورد يف الكتب السابقة. هذا دليل ملم

للحياة البشرية األبدية حىت هناية الوقت، والتزام والقرآن هو املبدأ التوجيهي 

املسلمني هللا سبحانه وتعاىل ورسول هللا وقد وعدت للحفاظ على كتابه الذي هو يف 

لن يكون اجلهد املبذول جلعل القرآن .شكل مكافأة ، تعالىوينتصر يف الدنيا واآلخرة

القرآن مكتوبعن طريق  دلياًل حًيا ذا معنىال شيء دون معرفة املعىن واملعىن. ألن
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اللغةالعربية، حماوالت إلتقان اللغة العربيةهو واحد ملحة جدا من أجل فهم 

البيولوجياالقرآن. لسوء احلظ من حيث القيمة احلقيقية ليس كل املسلمني 

هذا يعين أن هناك حاجة إىل .فياإلندونيسيون أقل العربية من أولئك الذين الإتقاهنا

كلمون اللغةالعرب لكي يظلوا قادرين على فهم القرآن وإن  حل ألولئك الذين اليت

كان بدون قدرةالعربية الكافية. واحد منهم هو من خالل تقدمي الدورةلغة القرآن اليت 

 .2هي عملية ومنهجية

ِين َّٱَّإِن َّ  قال اّلله تعاىل: َََّّّل  َٰب  َّكِت  ۡتلُون  َِّٱي  ََّّّْلل  ق اُموا
 
أ ة َّٱو  ل وَٰ اََّّلص  َِّْمم  ُقوا نف 

 
أ و 

َّ َّت ُبور  َّل ن ةّٗ َٰر  َّتِج  َّي رُۡجون  نِي ةّٗ َل  َّو ع  ا َِّسرّٗ َُٰهۡم ز قۡن  ِي ُهم٢٩ََّّۡر  ُجور ُهۡمََِِّّلُو فر
ُ
أ

ِنَّف ۡضلِهَِّ ُهمَّمر ي زِيد  َّو  ُكورََّّٞۥإِن هََُّّۦ   ُفورَّٞش   ٣٠3غ 

القرآن وممارسة القرآن يف احلياة اليومية ،سيحصلون على تعويض خاص  

صة ، اآليةقراءة وممارسة القرآن. أنمل أن نقع يف فئة الناسالذين حيبون من هللا. اخلال

لذا من الواضح جدًا مدى أمهية القرآن يف أنه غري موجودشيء أعلى من .القرآن

القرآن أي عمل من الكائنات أوالبشر الذين ميكن أن تتطابق مع القرآن الكرمي من 
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ن ملزمون ابالعتقاد والتعلمتطبيقه هللا سبحانه وتعاىل. حنن كبشرمن هم املسلمو 

ِإَوۡذَّ    :كما ذكر هللا سبحانه وتعاىل.وتطبيق ما مت طلبه فيالقرآن يف احلياة اليومية

َّ لۡن ا ع  َّٱج  َّو ََّّۡۡل ۡيت  ا ۡمنّٗ
 
أ َّو  َّلرِلن اِس ث اب ةّٗ َّْٱم  ُِذوا َِٰهََِّّمنََّّت  َّإِبۡر  اِم ق  ََّّۖۧم  ّلرّٗ َُّمص  م 

َّ ٰٓ َّإَِل  ِهۡدن ا  َِٰهَّو ع  َّو ََّّۧإِبۡر  ا ئِفِني  َّلِلط  َّب ۡيِِت  ا ِر  هر َّط  ن
 
َّأ َٰعِيل  َِّإَوۡسم  َِٰكفِني َّٱم  َّلۡع 

عَِّٱو َّ ك  ُجودَِّٱَّلرُّ ١٢٥ََّّلسُّ  

  )۱2٥)سرة البقرة:

اآلية هي أن أيمر النيب حممد واملسلمني أن يتذكروا عندما جعل هللا  هذه 

إبراهيمكمكان للصالة. كان أمر مكان جتمع البشر ، مكان آمن ، جيعل قرب املذحب

هللا إلبراهيم وإمساعيليطمئن قلب النيب حممد. واملسلممني الداخليينمواجهة شفقة 

الكافرين وشرح للشعباملشركون واليهود واملسيحيني أن الدين الذي أحضره النيب 

ة العالقة اإلنساني.حممدهو وفقا للدين الذي أتى به النيب إبراهيم ، دين األجدادمنهم

مع القرآن الذي حيتوي عليهكاالموال وخصائصه ال تقتصر على الزمان واملكان، 

 .4البداية واليت ال هناية هلا
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ولذلك، ينبغي أن يكونتصبح العالقة مع القرآن دائمة طوال احلياةرجل على هذه 

األرض، ألن القرآن هو معجزة. مث القرآنتحتاج إىل قراءة، مسعت، فهم، وأبقى يف القلب 

التسلل إىل القلب حبيث يصبح البشر حتدى من الزمنإىل الوقت وضمان القرآن ابعتباره مع

معجزة ال ميكنتقليدها من قبل مجيع البشرابلنسبة ألولئك الذين يعتقدون أنه من واجب 

 .اإلميان ابلقرآنلذلك ال ميكن فصل العالقات اإلنسانية مع القرآن

ن يفهم أيضا يف معناها ، لذلكيمكننا ابإلضافة إىل أن يسمع مسموع ، مث جيب أ

معرفة املعىن الوارد يف الكتاب املقدس للقرآن ،ألنه حيتوي على قوانني ومبادئ توجيهية 

أي دواء ضد الردة. وابملثل الطب  .للحياة البشرية،لكي حنصل على حياة آمنة وأمونة

ا ألن القرآن حيتوي على للقلبتتعرض إلىشبهد، واجلهل، والغرور، واالحنراف، والنيةسيئة. هذ

علم أكيد يستطيعتخلص من كل الشوهبات واجلهل ، واحتوى على نصيحةفضال عن 

التحذير الذي ميكن أن يتخلص من كل الرغبات اليت هي متناقضةأبمر هللا. وابملثل، فإن 

القرآن هو عالج للجسمالذين عانوا األمل واملعاانة. ألن هناك أسبابوالوسائل للحصول على 

نعمة ، أين ، عندما يكون اخلادم خادًمايفعل ذلك ، مث سوف يكتسب الرمحة ، السعادة ال

األبدية ،وجائزة العامل واآلخرة. أي أولئك الذين ال يربرالقرآن أم ال متارسه. ألنه مع القرآن، 

القرآن هو كلمة هللا اليوم وغدا. اليت كشفت لرسول هللا. الذي .حجة مستقيمةضدهم

يدة احلقيقة واحلقيقةأصالة. وال ميكن ألحد تغيريها وحتميلهاالتعليم املثايل  حيتوي على عق
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كدليل للحياة البشرية يف الداخألداء واجباته كخليفة على هذه األرض ، فيخلق السالم 

عاًما يستطيع  ۲۳والعدالة واالزدهار رمحتان ليل األمني،لقد الحظ التاريخ أنه يف غضون 

ل إىل حضارة أن القرآن. حىت لقد ثبت أن القرآن يقود املسلمني القرآنتغيري حضارة اجله

 .يف البناء

قد أعرب عنها سابقا مشجعة جدا وفخورة،ومع ذلك ، من آن القر  لة تعلم و سهل

انحية أخرى مستوى القلق للمسلمني للتعلموفهم آايت هللا امللخصة يف القرآمنثرية للقلق 

القرآن ولكن بدال من ذلككدليل يف التنقل يف احلياة يف هذا للغاية عندما ال يتم اشتقاق 

العامل. من بني األشياءالسبب هو أن الكوبيا العامة ضد لغة آاللقرآن. يف حني أن اللغة 

العربية هي أداة علمية جيب تعلمهافهم الغرض والغرض من كلمة هللا اليوم وغدا. 

ن كدليل دون املرورعملية فهم تشمل )القرآن(، و السيكون من املمكن أن ميارس القرآ

لذلك عمر بن اخلطاب الصحابة رسول هللا. .اللغة والتفسري والعلوم الداعمةأكثر من ذلك

أبداقال: "جيب أن تكون جشًعا )متحمًسا( يف التعلمالعربية، ألن تلك اللغة العربية جزء 

هذه األمهيةتعلم اللغة  ال يزال هناك العديد من تعبريات العلماء الذين يذكرون." من دينك
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العربية. هللا اليوم وغدا. وقد تضمن سهولة فيدراسة القرآن من خالل كلمته يف رسائل 

 ٥.القمر ، حتىوتكرر اآلية اليت يصفها أربع مرات

يف جملس تعليم بيت الرمحن كودوسان  بيت ، مسجد هذه الظاهرة نظرا إىل

واحدة من املساجد الفريدة وخمتلفة عن املسجداآلخر ، يف املسجد كبومن جو الوسط 

فيتستخدم لتعلم برانمج الرتمجة لفهم إىل استخدام أماكن العبادة أيضا.  هو ابإلضافة

اليت حدثت  القرآمنع طريقة التكرار لتسهيل فهم القرآنألنه مع العديد من آايت القرآن

لطباعة اخلرجيني الناجحني يف اجلوانب األكادميية  هوبيت الرمحنمسجد حماولة .التكرار

الطريقة املستخدمة يف .مع تعلم برانمج الرتمجة ابستخدامطريقة سهلة الفهم.وغري األكادميية

ن. فهم القرآن هناابستخدام طريقةتكرراليت هي طريقة فائقة سهلة وبسرعة فائقةترمجة القرآ

هذه الطريقة هي واحدة من األساليب اجلديدة فيتعلم لرتمجة القرآن بطريقة سهلة 

مغادرة من هنا الباحثون مهتمون مبراجعة الطريقمن السهل فهم القرآن يف مسجد .للغاية

م ااستخد " . سيكون العنوانوأصبح حمور الدراسة يف الباحثني الباحثني هوبيت الرمحن

 جملس تعليم بيت الرمحنيف برانمج التمرينات يف ترمجة القرآن الكرمي 
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 KAWEDUSAN, KEBUMEN, JAWA) كودوسان كبومن جاوي الوسطى

TENGAH )  ." هو تنفيذ القيم الواردة يف القرآن الكرمي من القراءة وممارستها، وحفظها

املسلمني يؤمنون ابلقرآن، دراسة القرآن الكرمي هو جزء مهم من األدلة من وتفسريها. 

ويعتقد، وذلك متشيا مع كشف النقاب عن وظائف للقرآن الكرمي أبنه اهلدى  والشفاء( 

و الربهان  والعظم، وميكن حتقيق هذه الوظائف إذا ميكن فهم لغة القرآن الكرمي، وخاصة 

 6.مباشرة من اللغة العربية

اية ملرحلة جديدة حامسة يف اتريخ لقد كان نزول القرآن الكرمي على النيب األمني بد 

الشرية، عرفت فيها احلياة الروحية واملادية نقلة نوعية مل يكفكف من غرهبا حقداألعداء، 

والحفر املرتبصني فزكا عطاء اللغة العربية بقيم القرآن الكرمي، وببالغته وضروب بيانه، 

ن أداة تعبريية مل نستقيم هلا بتأثري منه سرى يف العربية نسغ شائع أتلفه من قبل، ومكاهنا م

يف العهد اجلهلي، فقد اتسع نثرها الفين ألدق اخلواطر واألفكر واملعاين بعد أن كان يف 

العهد جلاهلي أسجاعا ال غناء فيها، ورحبت آفاقه مبعان مل جتل يف خواطر العرب من 

ببالغة وبيانه، قبل، مبصطلحات مل يعتادوها، وأبسالب مل أيفوها، ان القرآن الكرمي معجز 

اء به يف ن معارضته لكنهم أفادوا من األهولقد عجز لعرب حقا، برغم فصاحتهم، ع

جتويد األسالب، ترقية املعان، واألحكام يف الصياغة وكما اكتسبت العربية الشرف 
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والقداسة ابلقرآن الكرمي ستطات أن تتطور يف ظله وأن تراتد آفاقا تعربية وتصورية 

 7مستحدثة.

صارت العربية بفضله موحدة، ويدت أشد رسوخا وأبعد بياان وأعمق أتثريا، فهي لقد 

لسبيل إىل فهمه وادراك أسراره معرفة أحكامه واستكناه، اعجازه لذلك فرر الثعاليب أن 

حمبتها من الدين واهنا خري اللغات واأللسنته جاء يف )فقه اللغة( مانصه : )فان من أحب 

صلى هللا عليه وسلم، و من أحب النيب العريب. أحب العرب، هللا أحب رسولة املصطفى 

ومن أحب العرب أحب اللغة العربية اليت نزل هبا أفضل الكتب على أفضل العجم والعرب، 

ومن أحب العربية عين هبا واثبر عليها، وصرف مهته إليها، ومن هداه هللا لالسالم وشرح 

مدا صلى هللا عليه وسلم خري الرسول صدره لالميان وآته حسن سريرة فيه اعتقد أن حم

واالسالم خري املال والعرب خري األم، والعربية خري اللغات وااللسنة واالقبال على تفهمها 

من الداينة اذ هي أداة العلم ومفتاح التفقه يف الدين وسبب اصالح املعاش واملعاد مث هي 

 قب(الحراز الفضائل والحتواء على املروءة وسائر أنواع املنا

جهود لفهم القرآن مباشرة من اللغة العربية يف حني أن هذا مل يكن معتادا على يف  

حياة املسلمني يف إندونيسيا، هناك ظل العقبات الصعبة قبل الدراسة، ألن القرآن يتكلم 
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العربية. هذا القيد ولعل هذا حيتاج إىل معاجلة إلجياد خمرج، ألن هللا وحده يف القرآن تنص 

 8(. 32،4٠،22راسة القرآن كان من السهل، )سورة القمر: على أن د

 ثمسائل البح .ب

ستكتب   بحث العلمي فمشكالت البحث العلمياسنادا إىل ما تكتب يف حتديد ال

 كما يلي:

 تعليم بيتبرانمج التمرينات يف ترمجة القرآن الكرمي يف جمليس ستخدام ال عمليةكيف  .1

 ؟ كودوسان كبومن الرمحن

انمج التمرينات يف ترمجة القرآن الكرمي يف جمليس تعليم لرب  الطريقة املستخدمكيف  .2

 كودوسان كبومن ؟ الرمحن بيت

انمج التمرينات يف ترمجة القرآن الكرمي يف العوامل املساعدة و العوامل العائقة لرب كيف  .3

كودوسان   الرمحن بيتبيت تدريس مهارة القراءة يف اللغه العرابية يف جمليس تعليم 

 كبومن ؟

 أهداف البحث .ج

 يف جمليس  تعليمبرانمج التمرينات يف ترمجة القرآن الكرمي استخدام  عمليةعن الوصف  .1

 .كودوسان كبومن الرمحن بيت
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برانمج التمرينات يف ترمجة القرآن الكرمي  انمج التمريناتلرب  ماالطريقة املستخدالوصف  .2

 .كودوسان كبومن الرمحن بيتتعليم  يف جمليس

يف التمرينات يف ترمجة القرآن الكرمي انمج العوامل املساعدة و العوامل العائقة لرب الوصف  .3

 .كودوسان كبومن الرمحن بيتتعليم  جمليس

 فوائد البحث .د

ولكل األنشطة املخطط هلا أهداف و فوائد. وأظهرت الباحثة فوائد كتابة البحث، 

 منها:

 الفائدة النظرية .1

ومن املتوقع هذه الدراسة إلضافة البصرية لتطور العلم واملعرفة املتعلقة 

بنظراياتلتسويق من حيث الرتقية. وابإلضافة إىل ذلك، وكان اهلدف من هذه 

كتاابلقرآن الكرمي هو كتاب هداية واملسلمينفي مجيع أحناء البالد، حتفي الدراسة  

 العامل. لذلك نتوقع هذا البحث ميكن أنيعطي لوان جديدا من أجل اإلسالم

بني إخواهنم املسلمني وعالقة االنسجام الديين بيناألداين ووحدة سليمة الطبيعة

لقرآنلديها أيضا ميزة كما الدراسات البحثية ورفع األشياء هي ترمجة ل.األخرى

هلا مستدامة ملستقبل اجملتمع األكادميي الذين  شامل حبث ودراسة املواد اليت
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ليسواخرباء الوحيد يف جمال االستخبارات وحدها، بل جمهزة األخالقفي ضوء 

 .القرآن الكرمي

 الفائدة التطبيقية .2

حماولة يف  سفيندا ومن املتوقع أن يتم استخدامها كمرجع من قبل معهد

يف املستقبل سفيندا  لتحسني التسويق يف جمال تعزيز برامج التدريب ترمجة القرآن

النتائج العملية هلذه الدراسة. فائدة أخرى اليت ميكن احلصول عليها من هذا 

 البحث هي: 

أ. هذه الدراسة ليست دراسة الوحيد الذي يناقش اسرتاتيجية احلملة، ولكن األحباث 

ميق للغاية، وكانت النتائج ذات الصلة إىل العصر ومتغرياته، كما هو ابستخدام حتليل ع

 احلال اآلن، مما جيعلها مناسبة ليتم تطبيقها يف الوقت احلقيقي.

ب. الدراسات النظرية والنتائج النظرية هي دقيقة للغاية، حبيث ميكن استخدامها يف مكة  

 خلصوص.املكرمة التنفيذ والتقييم من حيث التسويق على وجه ا

دى. الحظ أن املؤسسة هي واحدة من سفينة اهلج. يقع الكائن البحوث يف مؤسسة 

املؤسسات اليت هي تقدمية جدا يف سورااباي، وابلتايل يصبح هذا البحث قيمة الثقل 

ملستهدفة حبيث ميكن أن تؤخذ على أهنا قدوة جيدة للغاية ابلنسبة حتليال والعالية

 ثري الذي متثله اسرتاتيجيةلالسرتاتيجية الرتويج والتأ
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 توضيح املصطلحات .ه

ليبتعد عن اخلطااي يف تعرييف موضوع هذا البحث، أكده الباحث اإلصطالحات 

 .ما فيها حىت يسهل القارئ يف فهمها

يف تطبق برانمج التمرينات يف ترمجة القرآن الكرمي  املوضوع الكامل يف هذا البحث هوأما 

 ,KAWEDUSAN, KEBUMEN) كودوسان كبومن جو الوسط جملس تعليم بيت الرمحن

JAWA TENGAH ) 

 النظري التوضيح .1

 الرتمجة .أ

هي النشاط البشري يف حتويل املعنىأو رسائل، لفظية وغري لفظية، من منوذج إىل 

منوذجواآلخر."الغرض من الرتمجة هنا هوترمجة القرآن الكرمي من األصل إىل العربيةيف لغة 

 9املرتجم ، على سبيل املثالفي اللغة اإلجنليزية أواألندونيسية ".

هو برانمج يهدف إىل رفع مستوى الوعي ونوعية املسلمني جتاه فهم حمتوى حمتوى 

وممارسة قيم اإلسالم للعيشقرآن الكرميمن ميكن أنالقرآنكمبادئ توجيهية حلياته، وإعداد ال

ولكن أيضا كجهد لالزدهاراملسجد كوسيلة للعبادة وزايدة نشاط  جوانب احلياة،جميعفي

 .احلجاج
                                                 

 
9
Anwar Nurulyamin, Taman Mini Ajaran Islam AlternatifMempelajari Al-Qur’an, 

(Bandung: PT RemajaRosdaskarya, 2004), hal. 101 
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 القراءة: .ب

اءة من املهارة الرئيسية الالرمة ىف تعليم. أمااملهارات األخرى فهى فهم املسموع ان القر 

اءة للمبتدئني واهداف ذا الفصل اىل أساليب تعليم القر والكالم والكتابة. وسنعرض ىف ه

 1٠.وامناطها وامهيتها وموضوعات أخرى ذات عالقة

 برانمج .ج

 املسجد بيت الرمحنالطريقة املستخدمة يف تطبيق برانمج الرتمجة لتسهيل فهم القرآن 

 من. التكرار طريقة أو تكرار طريقة هي التعلم يف املستخدمة الطريقة كودوسان كبومن

 بعض أن تبني الباحث وشرح مقابلة وقت يف. التكرار حتدث اليت اآلايت قراءة خالل

 .والدراسة الفهم سهلة املستخدمة الطريقة ألن الفهم سهل يكونوا أن ميكن املشاركني

 التوضيح التطبيقي .2

برانمج تعليمي يهدف لفهم القرآن بطريقة سهلة وعملية وبسيطة. يف تعلم هذه الرتمجة  

مصحوبة بقاموس كتاب لفظ القرآن آل ميسهر والقواعد آل القرآن العملية.لفظ مطبوع ابللون 

األمحر هو لفظ جديد ، يف حني لفظ هو أسود لفظ املطبوعة الذي يعرف داال ، م االستخدام 

                                                 

 
 107زللمؤلف(صمحفوظةالحقوق)السعودية: العربية,اللغةتدريسأساليبالخولى,علىمحمد`10
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غة األندونيسية. وكلما زاد عدد املواد املطبوعة كلما زاد اللون األسود ، كلما كان اليومي يف الل

 11األمر أسهل.

 ث السابقةالبح .و

 ث السابقة كما يلي:تقدمي الباحثة البح

تولونج كتبهامخسة النفيسة الطالبة من اجلامعة اإلسالمية احلكومية البحث العلمي الذي .1

" أتثري حفظ القواعد النحو على قدرة موضع حتت  ۲٠۱4/۲٠۱٥أجونج يف سنة   

أن القراءة الصحيحة   يف املدرسة املت وسطة اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج" 

ىف  1العربية ىف هذه املدرسة، حفظ القواعد هى احدى طريقة القواعد ىف تعليم اللغة 

الصف الثامن يستخدم عن هذه العملية ىف تعليم طريقة القواعد، و هدفها لسهولة 

التالميذ ىف تعليم مهارة القراءة. ألن دون حفظ القواعد ال يستطيع التالميذ أن يفهموا  

لم كل مادة درس اللغة العربية. فخطوة عن هذه عملية التعليم فهى: أ( ينبغى للمع

وميكن أن يسهل فهم  تقدم أمثلة كثرية من املواد املبحوثة, كي جيري التدريس غري مملة 

 الطالب عنها.

 والتعريف عنها.  ويف أمثلة املقدمة, ينبغي أن يكتبها املعلم على السبورة, ويشرح الغرض 

                                                 

 
11Anam Choirul, MEI.,buku  PPTQ Safinda,(Surabaya:Safinda Press,2007), hal.i 
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ل يرتكز يف عندما يشرح املعلم الغرض والتعريف عن ماداة النحو والصرف, وفهم الطالب الكام

ضعيف. أن  tحسايب  ٠ فرفض و H 2. كانت  t>حسايب tأن ،جدول Hأمر املواد. 

"  1= مقبول أي أن فروض 1٥9,1و يف tجدول  8،611= و ذلك مبعىن أن  H 1 نتيجة 

هذا البحث مقبولة. لذلك أن خنلص القراءة  وجود أتثري حفظ القواعد النحو على قدرة 

رسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية تولونج أجو أجون % على درجة الصحيحة يف املد

أجونج حفظ القواعد النحو على ."نظر يف هذه جدول ان ٥"ضعيف".وهذا مبعىن أن أتثري 

 .م "ضعيف" اإلسالمية  قدرة القراءة الصحيحة يف املدرسة املتوسطة

وضع هي البحث الذي كتبه حممد تناولت عن هذا امل ليتإن البحوث السابقة ا .2

مجة رت حتت املوضع العالقة بني فهم القوعد ومهارة ال 2٠٠6لرشدين يف سنة اخري 

ري. اما اغرض البحث يف خبثه كدي  3لطالب املدرسة الثانوية االسالمية احلكومية 

واعد, و ملعرفة كديري الق  3فهم طالب املدرسة الثنوية االسالمية احلكومية  رفةملعهو 

ة العالقة بني فهم رفملع, و ريكدي  3فهم طالب املدرسة الثنوية االسالمية احلكومية 

كديري. ونتائج من   3ة لطالب املعرفة الثانوية االسالمية احلكومية مجالرت  ةالقوعد ومهار 

مجة لطالب املدرسة الثانوية االسالمية رت عد ومهارة الاحبثه هو كان العالقة بني فهم القو 

 Phiكديري يعىن هناك عالقة كافية. هذا اسنادا على نتيجة من حساب   3احلكومية 

 633وهي 
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ة مجرت حبث العلمي عن طريقة القواعد وال( كتابة 2٠٠7) "أمي أندرايين"قد حبثت .3

 منكو مال  الك ىءة يف املعهد العصمر االقر  ةقية مهار رت ة لمجرت طرقة القواعد وال "عو ابملوض

ءة يف االقر  ةية مهار قلرتمجة لرت اتطبيق طرقة القوعد و  :كما يلوتلخيصها  بليتار.ونودادي 

 :قة القواعد اللغوية أوال )املثالى الكمال كونري ونودادي بليتار. تطبيق طرتر املعهد العص

مهم  ساتيذةبعد ذلك. دور األمجس الرت ر ها(. ويعلم تدألمساء وغري اعن األفعال و يبني 

ه الطريقة. ويستخدم طريقة الكيفي جبنس الوصفي وأما مكان ذجدا يف تطبيق ه

ى الكمال كونري ونودادي بليتار. ولفرق بني هذا البحث العلم ر البحث يف املعهد العص

مكان البحث وأتثريه وله لًتقية مهارؤ القرءة وأما هذا والبحث العلم ألمي أندرايين هو 

 البحث يف درس اللغة العربية .

عد والرتمجة احتت املوضع: أتثري طريقة القو  ىنطر فيق يولألالبحث الذي كتبته أمحد تو  .4

، 2٠٠9فاجنونج تولونج أجونج يف سنة  فر اءة يف املدرسة الثانوية املعاالقر  ةية مهار قلرت 

ة وجود أتثري طريقة املستخدمة على التحصيل عملية رفالبحث هي ملع أما أهداف هذا

في ونتائج هذا ستخدام الباحث يف حبثة التصميم الوصاالتعليم يف تلك املدرسة. و 

 يف تطبيق هذه الط ذالبحث مهم األساتي

ومهنية األساتيذ يف تعليم اللغة العربية يف عوامل الىت تؤثريأىل النجاح أو فشل هذه الطريقة. 
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والفرق بني هذا البحث العلم ولبحث العلم ألمحد توفيق يولألنطرى"هو مكان البحث وأتثريه 

 ٠ية مهارة القراءة وأما هذا البحث يف دس"اللغة العربية"قوله لرت 

كتابة حبث العلمي عن طريقة القوعد والرتمجة   2٠13"قد حبث "أمحد سرج الدين .1

ابملوضوع "تطبيق طريقة القواعد والرتمجة لرتقية مهارة القراءة مبعهد العلم والعمل تولونج 

أجونج. وتلخيصها كما يلي: تطبيق طرقة القواعد اللغوية )املثال: بني عن املهارت 

ق مهم جدا. والفرق بني هذا ولنحو ولصرف وغريها(. ودور املعلم يف هذه التطبي

البحث العلم ولبحث العلم ألمحد سراج الدين هو مكان البحث وأتثريه وله لرتقية 

 ٠مهارة القراءة وأما هذا البحث يف درس "اللغة العربية"

اسم  رقم

صاحب 

 البحث

الغرض  من               موضوع البحث

 البحث

 الفرق  من الدراسة

مخسة  ۱

 النفيسة

أتثري 

حفظالقواعد 

النحوعلىقدرة 

القراءة 

هدفها لسهولة 

التالميذ ىف 

تعليم مهارة 

 القراءة

الفرق بني حبثي أي على 

حفظالقواعد النحوعلىقدرة 

القراءة الصحيحة ، إذا كان 

لدي املزيد لفهم ترمجة العيون مث 



18 
 

 

الصحيحة   يف 

املدرسة املت 

وسطة 

اإلسالمية 

احلكومية 

 تولونج أجونج

 قراءة القدرة.

حممد  ٢

 خريالرشدين

املوضع العالقة بني 

فهم القوعد ومهارة 

الرتمجة لطالب 

املدرسة الثانوية 

االسالمية احلكومية 

 كديري  3

اما اغرض 

البحث يف خبثه 

وملعرفة فهم ه

طالب املدرسة 

الثنوية االسالمية 

  3احلكومية 

كديري 

القواعد, و 

ملعرفة فهم 

العالقة الفرق بني حبثي أي على

بني فهم القوعد ومهارة الرتمجة، 

إذا كان لدي املزيد لفهم ترمجة 

 العيون مث قراءة القدرة.
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طالب املدرسة 

الثنوية االسالمية 

  3احلكومية 

كديري, وملعرفة 

العالقة بني فهم 

القوعد ومهارة 

الرتمجة لطالب 

املعرفة، ونتائج 

من حبثه هو  

كان العالقة بني 

فهم القواعد 

ومهارة الرتمجة 

ب املدرسة لطال

الثانوية 

االسالمية 
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  3احلكومية 

كديري يعىن 

هناك عالقة  

 كافية

طرقة القواعد  أمي أندرايين ۳

والرتمجة لرتقية مهارة 

املعهد القراءة يف 

العصمراىلكمال  

كومن ونودادي 

 بليتار

تطبيق طرقة 

القوعد والرتمجة 

لرتقية مهارة 

القراءة يف املعهد 

العصرى الكمال  

كونري ونودادي 

 بليتار

 الفرق بني حبثي أي على

تطبيق طرقة القوعد والرتمجة 

تطبق لرتقية مهارة القراءة، 

برانمج التمرينات يف ترمجة 

يس مهارة القرآن الكرمي يف تدر 

 القراءة

أمحد توفيق  ٤

 يولألنطرى

أتثري طريقة القواعد 

والرتمجة لرتقية مهارة 

القراءة يف املدرسة 

الثانوية املعارف 

أما أهداف هذا 

البحث هي 

ملعرفة وجود 

أتثري طريقة 

هي علىالفرق بني حبثي أي 

ملعرفة وجود أتثري طريقةالقواعد 

والرتمجة لرتقية مهارة القراءة ، 

تطبق برانمج التمرينات البحثي 
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 ز. ترتيب البحث

فاجنونج تولونج 

 أجونج

املستخدمة على 

التحصيل عملية 

التعليم يف تلك 

 املدرسة

يف ترمجة القرآن الكرمي يف 

 تدريس مهارة القراءة

أمحد سرج  ٥

 الدين

تطبيق طريقة 

القواعد والرتمجة 

لرتقية مهارة القراءة 

مبعهد العلم والعمل 

 تولونج أجونج

عن اهدف فهم 

املهارت ولنحو 

 ولصرف وغريها

اهدف الفرق بني حبثي أي على

فهم عن املهارت ولنحو 

ولصرف وغريها،طريقة القواعد 

والرتمجة لرتقية مهارة القراءة ، 

تطبق برانمج التمرينات  البحثي 

يف ترمجة القرآن الكرمي يف 

 تدريس مهارة القراءة



22 
 

 

 :واب, ويتكون كل ابب من مباحث كما يلىأبحيتوي هذا البحث العلمي على مخسة 

 الباب األوىل: مقدمة حيث تشتمل على:

 فوائد البحث، )د( أهداف البحث، )ج( مسائل البحث)أ( خلفية البحث، )ب( 

 ٠، )ز( ترتيب البحثحبوث السابقة، )و( توضيح املصطلحات)ه( 

 النظرية و تشتمل على:الباب الثاين : 

)أ( تعليم درس اللغة العربية، )ب( مفهوم الطريقة القوعد و الرتمجة، )ج( تطبيق الطريقة 

 القوعد و الرتمجة يف درس اللغة العربية
 الباب الثالث : منهج البحث حيتوي على:

 )أ( تصميم البحث، )ب( مكان البحث، )ج( حضور الباحثة، )د( مصادر

قة مجع احلقائق و ادومتا، )و( طريقة حتليل احلقائق، )ز( .تغتيش صحة احلقائق، )ه( طري

 احلقائق، )ح( خطوات البحث. الباب الربع :

تقم نتائج البحث و يشتمل حتة عن أحوال حمل البحث، و تق!مي احلقائق احنصولة من 

 البحث و حتليلها. الباب اخلامس :
 اخلامتة حيث حتتوي على التلخيص و االقرحات

 


